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Valoisamman
tulevaisuuden tekijät

TERVETULOA
LOIMUUN!
Loimu on kaikkien luonnon-, ympäristö- ja
metsätieteilijöiden oma liitto.
Me tarjoamme sinulle:
• Asiantuntijayhteisön loimulaisilta aloilta
• Tukea uratavoitteidesi saavuttamiseen
• Luotettavan kumppanuuden ja edunvalvontaa työelämän
kaikkiin tilanteisiin
• Mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistasi
• Palveluita, jotka vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin

”

Jäsenyys on kuin
mikä tahansa vakuutus. Toivottavasti et
tarvitse sitä, mutta
kun tarvitset, se maksaa itsensä takaisin
moninkertaisesti.

TEHOKAS EDUNVALVONTA JÄSENTEN TURVANA
Loimun edunvalvontatiimi auttaa Sinua
kaikissa työelämään liittyvissä kysymyksissäsi.
Aiheita, joissa autamme, ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•

Työsopimuksen tarkastaminen
Ulkomailla työskentely
Työaika- ja vuosilomat
Perhevapaat
Yhteistoimintamenettely eli yt-neuvottelut
Irtisanominen ja lomautus
Työttömyyskorvaukset

Työpaikoilla Loimua edustavat YTN:n ja JUKO:n luottamus
miehet. He auttavat ja neuvovat jäseniämme paikan päällä.
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mään
Tuki ja turva työelä
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Työttömyysturva

”

Loimun alojen opiskelijoiden
keskitulot kesätöistä
ovat noin 2 000 euroa
kuussa. Näillä tuloilla
ansiosidonnaista päivärahaa
saa noin 1 245 euroa kuussa.
Kelan työttömyysetuudet
ovat n. 700 euroa kuussa.

KUN TARVITSET
TALOUDELLISTA
TURVAA
Loimun jäsenenä voit liittyä kauttamme myös
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon.
Työttömyysvakuutuksen voit ottaa, kun olet
palkkatyösuhteessa. Se tulee voimaan siitä
päivästä, jona ilmoitat meille liittymisestä kassaan.
Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.
Voit saada ansiopäivärahaa, jos seuraavat
ehdot täyttyvät:
• Olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja
TE-toimisto on antanut kassalle sinua koskevan
esteettömän lausunnon
• Olet työttömyyskassan jäsen
• Olet täyttänyt työssäoloehdon kassajäsenyytesi aikana
- 26 viikkoa töissä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana
- Vähintään 18 työtuntia viikossa
- Palkka TES:n tai Kelan määrittelemän minimitason
mukainen
• Lisätiedot työttömyysturvasta ja työssäoloehdosta:
www.loimu.fi/tyottomyysturva

TUKEA OMIEN
URATAVOITTEIDEN
MÄÄRITTELYYN JA
SAAVUTTAMISEEN
Kun etsit työelämääsi uutta suuntaa tai kaipaat
lisää vauhtia urallesi, meillä on tarjolla sinulle
sopivat urapalvelut.

Loimun urapalvelut pähkinänkuoressa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uravalmennus
Loimun avoimet työpaikat
CV:n ja työhakemuksen palautepalvelu
LinkedIn-profiilin kommentointipalvelu
Koulutustilaisuudet ja vertaisryhmät
Webinaarit ja videokirjasto
Mentorointi
Palkkaneuvonta ja palkkanosturi
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Urapalvelut ja
palkkaneuvonta

HYÖDYNNÄ
JÄSENETUSI MYÖS
VAPAA-AJALLA
Loimun jäsenenä saat
etuja myös työpaikan
ulkopuolella.

• Vakuutusetuja ja -alennuksia Turvasta ja If:stä
• Yksityiselämän lakineuvontaa Eversheds
Asianajotoimistosta
• Danske Bankin edut
• Member+ tarjoaa alennuksia matkustamiseen ja
vapaa-aikaan
• Loimu-lehti ja alennuksia loimulaisten alojen lehdistä
Tutustu tarkemmin jäsenetuihin osoitteessa
www.loimu.fi/jasenedut.
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Muut jäsenedut
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Liity nyt

KIINNOSTUITKO
JÄSENYYDESTÄ?
HIENOA!
Tarkista Loimun jäsenmaksut ja mahdolliset
alennusperusteet verkkosivuiltamme.
Jos sinulla on jotain kysyttävää Loimun
jäsenyydestä, ole meihin yhteydessä!
Tervetuloa
loimulaisten
joukkoon!

www.loimu.fi

Luonnon,- ympäristö- ja
metsätieteilijöiden liitto Loimu
Mikonkatu 8 A 8. krs, 00100 Helsinki
09 6226 850, www.loimu.fi

